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 Associação sem fins lucrativos criada em 1994; 

 

 Congrega pessoas físicas e jurídicas com  

              interesses relacionados à 

                  Higiene Ocupacional; 

 

 Busca a divulgação da Higiene Ocupacional 

           no Brasil e o reconhecimento  

              dos profissionais da área. 

 

                             Quem somos ? 
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                             Como se define  

                  higiene ocupacional ? 

 É a ciência e a arte dedicada ao estudo e ao 
gerenciamento das exposições ocupacionais 
aos  agentes   físicos,   químicos   e   biológicos, 

   por meio de ações de antecipação, 
reconhecimento, avaliação e controle das 
condições e locais de trabalho, visando à 
preservação da saúde e bem estar dos 
trabalhadores, considerando ainda o meio 
ambiente  e  a  comunidade. 
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      Quem são os              

     higienistas ocupacionais ? 

 Pessoas dedicadas à ciência e à arte da higiene 
ocupacional e que promovem a prevenção das 
doenças relacionadas ao trabalho por meio 
da antecipação, do reconhecimento, da 
avaliação e do controle de riscos nos locais de 
trabalho, tais como: ruídos, poeiras, vapores, 
gases, temperaturas extremas e radiações. 

A ABHO é uma associação que congrega   

os Higienistas Ocupacionais no Brasil e representa 

seus interesses 
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                     Objetivos da ABHO 

  Promover e valorizar a higiene ocupacional e os 

     higienistas ocupacionais no Brasil.  

  Promover a troca de informações e de experiências.  

  Promover a formação, a qualificação e o aperfeiçoamento 

     profissional. 

  Participar de ações relativas à política de atuação e 

     normatização em higiene ocupacional. 

  Promover o intercâmbio com outras associações 

     similares no país e no exterior. 
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                Categorias de membros 

         Membro Fundador  

   Membro Efetivo  

    Membro Técnico  

   Membro Emérito 

   Membro Afiliado  

   Membro Estudante           

     Membro Apoiador 

   Membro Institucional e 

                            Membro Honorário  
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               Certificação profissional 

 A ABHO realiza um processo de certificação voluntária de 

seus membros por meio da aplicação de provas de títulos 

e de conhecimento para duas categorias: 

 

 Higienista Ocupacional Certificado – HOC 

 Técnico Higienista Certificado – THOC 

 
A certificação é mantida por meio de um  

programa de educação continuada e da atuação profissional  
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                          Ética profissional 

        O código de ética da ABHO tem por objetivo 

fornecer princípios de conduta para os 

higienistas ocupacionais, de forma a preservar 

sua missão básica de proteger a saúde e o 

bem-estar dos trabalhadores ou membros da 

comunidade contra os riscos presentes ou 

procedentes dos locais de trabalho.  
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       Benefícios aos membros 

 Direito à edição anual dos TLV’s ® ACGIH® , em 
português;  

 Congressos com os maiores especialistas da área; 

 Cursos com mestres renomados, nacionais e 
internacionais; 

 Revista ABHO; 

 Participação em Comitês e Grupos de Trabalho; 

 Website e fórum de discussões. 

    Em associação os higienistas ocupacionais melhor 
representam os seus interesses e  aumentam  as 

possibilidades de aperfeiçoamento  técnico  e  de troca 
de informações 



Congressos  

CBHO e PAN-HO 

Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais 10 

Vem aí!!! 
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                                           Comitês  

e Grupos de Trabalho 

 É incentivada a participação voluntária dos 
membros em Comitês e Grupos de Trabalho: 

 Comitê de Admissão; 

 Comitê de Certificação; 

 Comitê de Ética; 

 Comitê do livreto TLV’s®; 

 Comitê Editorial – Revista 

 Outros Grupos 
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                Relações internacionais 

 A ABHO é membro da IOHA - International 

Occupational Hygiene Association  

 

 Mantém relações com a AIHA - American Industrial 

Hygiene Association 

 

 Membro institucional da ACGIH® - American 

Conference of Governmental Industrial Hygienists 
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                                   Publicações 

 Tradução do livreto TLV’s® da ACGIH®  

 Manual de Proteção Respiratória 

 Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais - PPRA 

 Revista ABHO 

 

http://abho.org.br/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,23/option,com_phpshop/Itemid,36/
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                    Como ser membro ? 

 Procurando a secretaria da ABHO, ou um 

Representante Regional, ou ainda pelo website; 

 Preenchendo o formulário de filiação; 

 Enviando a proposta de filiação para a ABHO; 

 Aguardando a comunicação de aprovação da 

filiação na categoria apropriada de membro; 

 Pagando a contribuição anual. 
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                                      Contatos 

 Sede da ABHO  

     Rua Cardoso de Almeida, 167, conj. 121    

      cep 05013-000              São Paulo - SP 

 

 tel: (011) 3081.5909 / 3081.1709  

 

 e-mail: secretaria@abho.com.br  

                abho@abho.com.br 
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                                         Créditos  

 

 Elaboração: ABHO 

 Música: Atraente 

 composição:   Chiquinha Gonzaga 

  interpretação:  Clara Sverner   
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                 CD: Vou Vivendo (EMI-Odeon) 

  



1994                            2014 

       www.abho.org.br  
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